Disclaimer
Opel Bedrijfswagens “€ 1.500,- gratis accessoires” campagne
De campagne is van toepassing op de volgende nieuwe Opel Bedrijfswagens: Combo, Vivaro en Movano
en geldt enkel voor nieuwe orders van particuliere en (klein) zakelijk kopende klanten in de periode van 1
januari tot en met 31 maart 2018 met een uiterlijke registratiedatum (tenaamstelling) van 30 juni 2018.
De Selection uitvoeringen en de Vivaro Innovation zijn uitgesloten van deze campagne.
Op bovengenoemde modellen wordt er maximaal € 1.500,- exclusief BTW op de aanschafprijs van de
accessoires (inclusief montage) in mindering gebracht. Dit is enkel van toepassing op accessoires die via
de officiële Opel dealer aangeschaft worden.
Leaseauto’s, Rentals alsmede aankopen van bedrijven, die op Corporate niveau afspraken hebben
gemaakt met Opel Nederland B.V., zijn eveneens uitgesloten van deelname. Reeds gekentekende auto’s
komen niet in aanmerking. Deze actie is enkel voor (klein) zakelijk kopende klanten cumuleerbaar met
financieringscampagne van 5 jaar 0% rente. Vraag de officiële Opel dealer naar de cumuleerbaarheid met
dealer acties.
Opel Bedrijfswagens “5 jaar financiering tegen 0% rente” campagne
De campagne is van toepassing op de volgende nieuwe Opel Bedrijfswagens: Combo, Vivaro en Movano
en geldt enkel voor nieuwe orders van (klein) zakelijk kopende klanten (particulieren/consumenten zijn
dus uitgesloten) in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2018 met een uiterlijke registratiedatum
(tenaamstelling) van 30 juni 2018. De Selection uitvoeringen zijn uitgesloten van deze campagne.
Leaseauto’s, rentals alsmede aankopen van bedrijven, die op Corporate niveau afspraken hebben
gemaakt met Opel Nederland B.V., zijn eveneens uitgesloten van deelname. Reeds gekentekende auto’s
komen niet in aanmerking. Deze actie is niet cumuleerbaar met eventuele andere acties van Opel
Nederland B.V. Vraag de officiële Opel dealer naar de cumuleerbaarheid met dealer acties.
Deze financiering betreft een niet doorlopend zakelijk krediet aangeboden door GMAC Nederland N.V. te
Breda (KvK nr. 24107861, AFM register nr. 12013025). GMAC behoudt het eigendom van de auto tot het
krediet inclusief de rente is terugbetaald. Binnen deze campagne heeft u diverse mogelijkheden.
Het maximaal te financieren bedrag bedraagt €15.000 op de Combo en € 20.000 op de Vivaro, New Vivaro
en Movano. Het minimaal te financieren bedrag is € 3.000.
Financiering onder voorbehoud van goedkeuring, toetsing bij het BKR te Tiel en/of Graydon. In
uitzonderlijke gevallen kan een hogere aanbetaling gevraagd worden voor acceptatie van de financiering.

